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مشروع قانون رقم 44.21

يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم 12.07
املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
املادة األولى

«  -تقرير إنشاء املؤسسات ...............................................................

تغير أو تتمم ،حسب الحالة ،على النحو التالي ،أحكام املواد  2و3
و ( 4الفقرة الثانية) و 7و 12من القانون رقم  12.07املنشأة بموجبه
مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد  ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.07.103بتاريخ  8رجب  24( 1428يوليو :)2007

«  -تحديد املصالح .......................................أو تجهيزها أو هما معا ؛

« املادة  - .2يكون الغرض األسا�سي ملؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
«ما يلي :
« ............................................................................... -
«  -إنشاء وتدبيرمؤسسات للعالج ؛
«  -ممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة املنظومة الصحية الوطنية
« وتعزيزها وكذا تحقيق أهداف املؤسسة ،وذلك من خالل شركات
« تحدثها لهذا الغرض أو تساهم فيها ؛
«  -املساهمة في التعليم والتكوين .....................................................
« ........................................................................................................
« .........................................................................................................
( الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  - .3يدير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مجلس إداري
« ويسيرها رئيس مديرعام يعين بظهيرشريف.
« يتألف املجلس اإلداري ،تحت رئاسة الرئيس املدير العام ،من
«  10أعضاء إلى  15عضوا يعينون بظهيرشريف.
« وللمجلس أن يضم ..........................................................................
( الباقي ال تغييرفيه).
« املادة ( 4الفقرة الثانية) - .ويتولى لذلك بوجه خاص :
«  -تحديد التوجهات العامة..........................................لتنفيذها ؛
«  -وضع برنامج .........................................................................

«  -حصر ميزانية املؤسسة وحساباتها والقيام ،بهذه املناسبة،
« بتحديد االعتمادات املرصدة للمؤسسات واملراكز التابعة
« ملؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ؛
«  -تحديد نظام العاملين .................................................................
«  -دراسة التقريرالسنوي .................................................................
«  -املوافقة على اتفاقيات الشراكة  ......................لهذه املؤسسات ؛
« ويمكن لهذه املؤسسة  .............................وظائف إدارية وتقنية ؛
«  -وضع النظام الداخلي املتعلق بسير املؤسسة ومجلس إدارتها
« وكذا األنظمة الداخلية للمؤسسات واملراكزالتابعة لها.
« يمكن ملجلس اإلدارة أن يفوض بعض سلطه إلى الرئيس املدير
« العام».
«املادة  - . 7يتمتع الرئيس املدير العام بجميع الصالحيات الالزمة
« لتسييراملؤسسة .ويتولى لهذه الغاية القيام باملهام التالية :
«  -تمثيل املؤسسة  ............................................من مجلس اإلدارة ؛
«  -مباشرة ............................................................لدى املحاكم ؛
«  -إلزام نفقات ...................................................نفقاتها ومواردها ؛
«  -إدارة شؤون جميع املؤسسات واملراكز التابعة ملؤسسة الشيخ
« خليفة بن زايد ؛
«  -اقتراح تعيين.....................................................قصد املوافقة ؛
«  -تعيين العاملين...................................................إليهم أعاله ؛
«  -إعداد تقرير....................................................مجلس اإلدارة ؛
« يساعد الرئيس املدير العام في مهامه ،مدير منتدب وكاتب عام
« يعينان من لدنه.

-2« يجوز للرئيس املدير العام أن يفوض بعض صالحياته للمدير
« املنتدب.
« إذا تغيب الرئيس املديرالعام أو عاقه عائق ،مارس املديراملنتدب
« مهامه املنصوص عليها في هذه املادة».
« املادة  - .12تشمل موارد املؤسسة ما يلي :
«  -عائد  ....................................................................عليها ؛
«  -عائد املنقوالت .......................................................اململوكة لها ؛
«  -حصيلة الخدمات  ...................................................التابعة لها ؛
«  -حصيلة تسويق نتائج األبحاث والدراسات واألعمال التي تنجزها
« املؤسسات واملراكزالتابعة لها ؛
«  -عائدات املساهمة في رأسمال الشركات ؛

«  -اإلعانات التي تتلقاها ..................................................................
« .........................................................................................................
( الباقي ال تغييرفيه).
املادة 2
تنسخ أحكام املادة  5من القانون السالف الذكر رقم 12.07
وتعوض باألحكام التالية :
« املادة  - . 5يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى
« ذلك متطلبات املؤسسة وعلى األقل مرة في السنة.
« يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات
« هذا املجلس بموجب تفويض لهذا الغرض».
املادة 3
تنسخ أحكام الباب الثالث من القانون السالف الذكررقم .12.07

